Checklist warrant-RO
สำหรับกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่ อกใหม่ เพื่อรองรับ
warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสั ดส่ วนกำรถือหุ้น
บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) บริ ษทั ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
 เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)
 เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัดที่มีหน้ำที่ตำมมำตรำ 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)
รำยละเอียดของ warrant
- ชื่อ warrant (ถ้ำมี) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
SIMAT-W5”)
- เสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ที่มีรำยชื่อ ณ วันที่ 19 สิ งหำคม 2564
- วันที่เสนอขำย warrant 3 กันยำยน 2564 - วันสิ้ นสุ ดอำยุ warrant 2 กันยำยน 2567
- จำนวน warrant ที่เสนอขำย ไม่เกิน 160,000,000 หน่วย
- วันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย 2 กันยำยน 2567
- รำคำที่เสนอขำย
0 บำท - จำนวนหุน้ รองรับ ไม่เกิน 160,000,000 หุน้
- อัตรำกำรใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญบริ ษทั ได้ 1 หุน้ เว้นแต่
กรณี มีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ
- รำคำใช้สิทธิ 2 บำทต่อหุ ้น
Checklist
1. ลักษณะของ warrant
1.1 สัดส่ วนจำนวนหุ น้ รองรับต่อจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั 2 เท่ำกับ
  50%
ไม่ เกิน 160,000,000 หุ้น (มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท) ซึ่ งคิดเป็ น
ร้ อยละ 24.67 ของจานวนหุ้ นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริ ษัท
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ครบถ้ วน
ตำมเกณฑ์ 1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้ อ/หน้ ำ)



เอกสำรแนบ 2 ของ
หนังสื อนัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หน้ำ 1

ให้ระบุ N/A หำกเกณฑ์ในข้อใดไม่สำมำรถ apply กับกรณี ของบริ ษทั ได้
2
วิธีกำรคำนวณสัดส่วนจำนวนหุน้ รองรับ :
((จำนวนหุน้ รองรับ warrant ที่เสนอขำยในครั้งนี้) + (จำนวนหุน้ รองรับ CD หรื อ warrant ที่เสนอขำย
ในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุน้ ที่จดั ไว้รองรับ ESOP-CD หรื อ ESOP-warrant))
(จำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่งรวมจำนวนหุน้ ที่จะออกใหม่อื่น
ที่บริ ษทั จะเสนอขำยควบคู่กบั warrant ในครั้งนี้)
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ครบถ้ วน
ตำมเกณฑ์

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้ อ/หน้ ำ)



เอกสำรแนบ 2
ของหนังสื อนัด
ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หน้ำ 1
เอกสำรแนบ 2
ของหนังสื อนัด
ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หน้ำ 1

 > 50% เฉพำะเป็ นกำรออก warrant ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ต่อไปนี้
ที่ได้รับผ่อนผันจำกสำนักงำนก่อนกำรเสนอขำย ตำมหนังสื อที่ ___ลงวันที่
_____
(1) บริ ษทั อยูใ่ นภำวะที่มีควำมจำเป็ นต้องได้รับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน
(2) เพื่อประโยชน์ในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ของบริ ษทั
(3) กรณี ที่มีเหตุจำเป็ นและสมควร และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม
1.2 มีอำยุแน่นอน ซึ่ ง  10 ปี นับแต่วนั ที่ออก warrant (วันที่ 3
กันยำยน 2564)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 มีอายุ 3 ปี นับแต่ วันที่ออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ
1.3 กำหนดรำคำ และอัตรำกำรใช้สิทธิ ไว้อย่ำงแน่นอน
- ราคาการใช้ สิทธิ: 2 บาทต่ อหุ้น เว้ นแต่ กรณี มกี ารปรั บราคาการใช้ สิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรั บสิ ทธิ
- อัตราการใช้ สิทธิ: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 1 หน่ วย
มีสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญบริ ษัท ได้ 1 หุ้น เว้ นแต่ กรณี มกี ารปรั บอัตราการใช้
สิ ทธิ ตามเงื่อนไขการปรั บสิ ทธิ
ในกรณี ที่มีเศษของหุ้ นหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จากการคานวณ (หากมี)
ให้ ปัดเศษนั้นทิง้
1.4 มีระยะเวลำให้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย ≥ 15 วัน
ก่อนวันใช้สิทธิ3





เอกสำรแนบ 2
ของหนังสื อนัด

* เฉพำะจำนวนหุ้นรองรับที่ outstanding อนึ่ง หำกในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้น
มีมติอนุมตั ิให้ออกหุ ้นเพิม่ เติมเพื่อรองรับกำรปรับสิ ทธิ ในหลักทรัพย์แปลงสภำพที่เสนอขำยในครั้งอื่น หรื อผูถ้ ือหุ ้นมีมติในวำระอื่นใดที่
อำจทำให้จำนวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนำมำคำนวณเพิ่มขึ้น เช่น กำรจ่ำยเงินปั นผลเกินกว่ำที่กำหนด ซึ่งเป็ นผลให้ตอ้ งมีกำร
ปรับสิ ทธิในหลักทรัพย์แปลงสภำพที่เสนอขำยในครั้งอื่น เป็ นต้น บริ ษทั ต้องนำหุ ้นรองรับที่อำจเพิ่มขึ้นดังกล่ำวมำรวมคำนวณด้วย

ทั้งนี้ CD = หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
ESOP = กำรเสนอขำยหลักทรัพย์แก่กรรมกำรหรื อพนักงำนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรื อพนักงำน
3
ไม่รวมวันใช้สิทธิ
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Checklist
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 ซึ่ งประสงค์ จะใช้ สิทธิ ซื้อหุ้ นสามัญ
ของบริ ษั ท จะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้ สิ ทธิ ซื้ อหุ้ นสามัญ ในภายใน
ระยะเวลา 15 วันก่ อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ เนื่องจากวันใช้ สิทธิ มีเพียงวัน
เดียวและถือเป็ นวันสุ ดท้ าย ในกรณี ที่วันกาหนดการใช้ สิทธิ ตรงกับวั นหยุด
ทาการของบริ ษั ท ให้ เลื่ อนวันกาหนดการใช้ สิ ทธิ ดังกล่ าว เป็ นวันทาการ
สุดท้ ายก่ อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สิทธิ ดังกล่ าว
1.5 ก ำหนดให้ มี ก ำรใช้ สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น รองรั บ ให้ แ ล้ว เสร็ จภำยในอำยุ
warrant
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 ได้ หนึ่ งครั้ ง และถือเป็ นครั้ งสุ ดท้ าย โดยวัน
ใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 คื อ วันที่ครบ 3 ปี นับ
แต่ วั น ออกใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 ซึ่ งตรงกั บ วั น ที่ 2
กันยายน 2567
ในกรณี ที่วันใช้ สิทธิ ตรงกับวัน หยุดทาการของบริ ษัทหรื อของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ให้ เลื่ อนวันใช้ สิ ท ธิ ดังกล่ าวเป็ นวันท าการสุ ดท้ ายของ
บริ ษัทหรื อของตลาดหลักทรั พย์ ก่ อนหน้ าวันใช้ สิทธิ และบริ ษัทไม่ มี
การเรี ยกให้ ใช้ สิทธิ แปลงสภาพก่ อนกาหนด
2. หนังสื อนัดประชุ มผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่ำงน้อย ดังนี้
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น
- รำคำหรื ออัตรำที่คำดว่ำจะเป็ นรำคำหรื ออัตรำกำรใช้สิทธิ –
2 บาทต่ อหุ้ น เว้ นแต่ กรณี มกี ารปรั บราคาการใช้ สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรั บ
สิ ทธิ
- ระยะเวลำกำรใช้สิ ท ธิ – ผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ SIMAT-W5
สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ ครั้ งเดียว ณ วันที่ครบกาหนด
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งได้ แก่ วันที่เป็ นวันครบกาหนด 3 ปี นับแต่
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ทั้งนี ้ หากวันใช้ สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษัทให้ เลื่อนวันใช้ สิทธิ
ดังกล่ าวเป็ นวันทาการก่ อนหน้ าวันใช้ สิทธิ ดังกล่ าว
- วันสิ้ นสุ ดของกำรใช้สิทธิ - 3 ปี นับแต่ วันที่ออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ SIMAT-W5 (วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 คือ วันที่ 3
กันยายน 2564)

ครบถ้ วน
ตำมเกณฑ์

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้ อ/หน้ ำ)
ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หน้ำ 2



ข้อกำหนดสิ ทธิ
ของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
SIMAT-W5
หน้ำ 7



เอกสำรแนบ 2
ของหนังสื อนัด
ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หน้ำ 1 2
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Checklist
- เหตุ ให้ ต้อ งออกหุ ้ น ใหม่ เพื่ อรองรั บ กำรปรั บ สิ ท ธิ – บริ ษั ท จะ
ดาเนินการปรั บราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ ตามเงื่อนไขใน
การปรั บ สิ ทธิ เมื่ อ มี เหตุ ก ารณ์ ใดเหตุ ก ารณ์ หนึ่ ง ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
ข้ อกาหนดสิ ทธิ และเงื่ อนไขของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ ที่มี
ลักษณะตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้ นที่ออกใหม่ และหุ้ นที่ออกใหม่ เพื่ อรองรั บ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเหตุการณ์ อื่นใดในทานองเดียวกัน
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมา
จากการรวมหุ้นหรื อแบ่ งแยกหุ้น
(ข) เมื่อบริ ษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาตา่
(ค) เมื่อบริ ษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตา่ หรื อมีการเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในราคาตา่
(ง) เมื่อบริ ษัทจ่ ายเงินปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ ให้ แก่
ผู้ถือหุ้น
(จ) เมื่อบริ ษัทจ่ ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่ งเกินกว่ าอัตราที่ระบุไว้ ใน
ข้ อกาหนดสิ ทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ ผลประโยชน์
ตอบแทน ใด ๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ด้ อยไปกว่ าเดิม
- อื่น ๆ (ถ้ำมี) ระบุ ________
2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ (dilution effect) หำกมีกำรใช้สิทธิครบถ้วน
โดยได้ระบุ
(1) price dilution4
หากผู้ถือหุ้ นที่ได้ รับ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 มีการใช้ สิทธิ แปลง
สภาพเป็ นหุ้ นสามัญครบตามจานวนที่ได้ รับสิ ทธิ จะไม่ เกิดผลกระทบต่ อ
ราคาตลาดของหุ้ น (Price Dilution) แต่ ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ รับ ใบสาคัญ
4
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เอกสำรแนบ 4
ของหนังสื อนัด
ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หน้ำ 2 3

= รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลังเสนอขำย
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย
โดยรำคำตลำดหลังเสนอขำย = (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย x จำนวนหุน้ paid-up) + (รำคำใช้สิทธิ x จำนวนหุน้ รองรับที่เสนอขำยครั้งนี้)
จำนวนหุน้ paid-up + จำนวนหุน้ รองรับที่เสนอขำยครั้งนี้

Price dilution
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Checklist
แสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 ไม่ ใช้ สิทธิ แปลงสภาพ และมีผ้ ูถือหุ้ นอื่ นใช้ สิทธิ
แปลงสภาพครบทั้งจานวน จะเกิดผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้ นสู งสุ ด
ดังนี ้
=
(รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลังกำรเสนอขำย)
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย
=

5.70 – 4.97
5.70

=

ร้อยละ 12.85

โดยที่รำคำตลำดหลังกำรเสนอขำย = (รำคำตลำด x จำนวนหุ ้นชำระแล้ว)+
(รำคำใช้สิ ท ธิ x จ ำนวนหุ ้ น รองรั บ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ SIMAT-W5) /
(จำนวนหุ ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ ้ นรองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SIMATW5)
=
=

(5.70 x 648,564,609) + (2 x 160,000,000)
(648,564,609+ 160,000,000)
4.97

หมำยเหตุ : รำคำตลำดเท่ำกับ รำคำตลำดถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักของบริ ษ ทั
ย้อ นหลัง 7 วัน ท ำกำรติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน ก ำหนดอัต รำส่ ว นกำรจัด สรร
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สำมัญ ของบริ ษ ัท ครั้ งที่ 5 และก ำหนด
จำนวนทุ น จดทะเบี ย นที่ จ ะลดทุ น จดทะเบี ย นโดยกำรตัด หุ ้ น สำมัญ จด
ทะเบี ย นที่ ย งั ไม่ ไ ด้จ ำหน่ ำ ยออก เมื่ อ วัน ที่ 8 กรกฎำคม 2564 (กล่ ำ วคื อ
ระห ว่ ำ งวั น ที่ 29 มิ ถุ น ำยน 2564 - 7 กรกฎ ำคม 2564 (ข้ อ มู ล จำก
SETSMART ของตลำดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่ งเท่ำกับ 5.70 บำท

ครบถ้ วน
ตำมเกณฑ์

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้ อ/หน้ ำ)
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Checklist
2. หนังสื อนัดประชุ มผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่ำงน้อย ดังนี้ (ถ้ำมี)
2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ (dilution effect) หำกมีกำรใช้สิทธิครบถ้วน
โดยได้ระบุ (ต่อ)
(2) earning per share dilution5 หรื อ control dilution6
Control Dilution
หากผู้ถือหุ้ นที่ได้ รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 มีการใช้ สิทธิ แปลง
สภาพเป็ นหุ้ นสามัญครบตามจานวนที่ได้ รับสิ ทธิ จะไม่ เกิ ดผลกระทบต่ อ
สิ ทธิ การออกเสี ยงของผู้ถือหุ้ นของบริ ษัท(Control Dilution) แต่ ในกรณี ที่ผ้ ู
ถือหุ้ นที่ได้ รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 ไม่ ใช้ สิทธิ แปลงสภาพ และ
มีผ้ ูถือหุ้ นอื่ นใช้ สิทธิ แปลงสภาพครบทั้งจานวน จะเกิดผลกระทบต่ อสิ ทธิ
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริ ษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี ้
= จานวนหุ้นรองรั บการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5
จานวนหุ้ นที่ชาระแล้ วเดิม+จานวนหุ้นรองรั บการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ SIMAT-W5
โดยที่ จำนวนหุน้ ที่ชำระแล้วเดิม =

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้ อ/หน้ ำ)



เอกสำรแนบ 4
ของหนังสื อนัด
ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หน้ำ 2 3



เอกสำรแนบ 2
ของหนังสื อนัด
ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หน้ำ 1

648,564,609 หุน้

=

160,000,000
648,564,609 + 160,000,000

=

ร้อยละ 19.79

2.3 วิธีกำรจัดสรรwarrant
บริ ษัทจะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 ให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้ น
ของบริ ษัทในอัตราส่ วนการจัดสรรที่ห้ ุ นสามัญเดิ ม 4.07 หุ้ น ต่ อ 1 หน่ วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5
5

ครบถ้ วน
ตำมเกณฑ์

Earnings per share dilution = Earning per share ก่อนเสนอขำย - Earning per share หลังเสนอขำย
Earning per share ก่อนเสนอขำย
โดย Earning per share ก่อนเสนอขำย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุน้ paid-up
Earnings per share หลังเสนอขำย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุน้ paid-up + จำนวนหุน้ รองรับที่เสนอขำยครั้งนี้)
6
Control dilution
=
จำนวนหุน้ รองรับที่เสนอขำยครั้งนี้
จำนวนหุน้ paid-up + จำนวนหุน้ รองรับที่เสนอขำยครั้งนี้
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ทั้ งนี ้ ในกรณี ที่ มีเศษของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ SIMAT-W5 เหลื อจากการ
คานวณดังกล่ าวให้ ตัดเศษทิ ง้ ทั้งจานวน ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 ที่
เหลื อจากการจัดสรรทั้งหมด บริ ษั ทจะทาการยกเลิ กใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
SIMAT-W5 ส่ วนที่เหลือจานวนดังกล่ าว ซึ่ งจะทาให้ คงเหลือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ SIMAT-W5 ในจานวนเท่ าที่จัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงตัว
2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ำมี) ระบุ _________________________________
3. มติทปี่ ระชุ มผู้ถือหุ้นและอำยุมติ
3.1 บริ ษทั ได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ออกหุ ้นรองรับอย่ำงเพียงพอ

3.2 บริ ษทั ได้เสนอขำย warrant แล้วเสร็ จภำยใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ (ผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิเมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2564)

4. ข้ อกำหนดสิ ทธิของ warrant มีรำยกำรอย่ำงน้อย ดังนี้
4.1 รำยละเอียดของ warrant โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(1) อำยุของ warrant ระบุ 3 ปี นับแต่ วันที่ออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ SIMAT-W5
(2) รำคำเสนอขำย warrant และรำคำใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้
- ราคาเสนอขาย warrant: หน่ วยละ 0.00 บาท
- ราคาการใช้ สิ ทธิ : 2 บาทต่ อหุ้ น เว้ นแต่ ก รณี มีการปรั บราคาการใช้ สิ ทธิ
ตามเงื่อนไขการปรั บสิ ทธิ
(3) อัตรำกำรใช้สิทธิ - ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 1 หน่ วย มี
สิ ทธิ ซื้อหุ้นสามัญบริ ษัทได้ 1 หุ้น เว้ นแต่ กรณี มกี ารปรั บอัตราการใช้ สิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรั บสิ ทธิ
ในกรณี ที่มเี ศษของหุ้นหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จากการคานวณ (หากมี) ให้
ปั ดเศษนั้นทิง้
(4) วิธีกำรใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิ ได้ทุกวันสุ ดท้ำยของ
แต่ละไตรมำส -ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 ซึ่ งประสงค์ จะใช้ สิทธิ
ในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความจานงต่ อบริ ษัทระหว่ าง
เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในทุกวันทาการของบริ ษัท ภายใน 15 วัน
ก่ อนวันใช้ สิทธิ เนื่องจากวันใช้ สิทธิ มเี พียงวันเดียวและถือเป็ นวันสุดท้ าย
ในกรณี ที่วนั ใช้ สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษัทหรื อของตลาด

N/A






มติที่ประชุม
วิสำมัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/2564
บริ ษทั ได้ออก
ใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ SIMAT-W5
ในวันที่ 3
กันยำยน 2564
ข้อกำหนดสิ ทธิ
ของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
SIMAT-W5
หน้ำ 4 -5
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หลักทรั พย์ ให้ เลื่อนวันใช้ สิทธิ ดังกล่ าวเป็ นวันทาการสุดท้ ายก่ อนหน้ าวัน
ใช้ สิทธิ ครั้ งดังกล่ าว
(5) รำยละเอียดสำคัญอื่น (ถ้ำมี) ระบุ____________
4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนกำรในกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตำม
warrant
การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อกาหนดสิทธิ
การแก้ ไขเพิ่ มเติ มในส่ วนที่มิใช่ สาระสาคัญหรื อที่ ต้องดาเนิ นการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย
การแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ข้ อกาหนดสิ ท ธิ ในเรื่ องที่ จะกระทบต่ อสิ ทธิ ที่ มิ ใช่
สาระสาคัญของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 หรื อเรื่ องที่เห็ น
ได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 โดยชั ด
แจ้ ง หรื อในส่ วนซึ่ งไม่ ทาให้ สิทธิ ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMATW5 ด้ อยลง หรื อเพื่ อ ให้ เป็ นไปตามบทบั ญ ญั ติ หรื อหลั ก เกณฑ์ ที่
ก าหนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคาสั่งที่มผี ลบังคับ
ทั่วไป หรื อประกาศ หรื อข้ อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง ให้
กระทาได้ โดยเพียงมีมติจากที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท
การแก้ ไขเพิ่มเติมในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญ
การแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อกาหนดสิ ทธิ นอกจากกรณี ข้างต้ นต้ องได้ รับความ
ยินยอมจากบริ ษัทที่เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทและมติ ที่
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิ ทธิ
4.3 ค่ำเสี ยหำยที่ผถู ้ ือ warrant จะได้รับในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สำมำรถจัด
ให้มีหุน้ รองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ำส่ วนต่ำงระหว่ำงรำคำตลำดของหุ ้นของ
บริ ษทั กับรำคำใช้สิทธิ
การชดใช้ ค่าเสี ยหาย กรณีบริ ษัท ไม่ สามารถจัดให้ มีห้ ุนสามัญเพิ่มทุน
เพือ่ รองรับการใช้ สิทธิ
บริ ษัทจะชดใช้ ค่าเสี ยหายให้ แก่ ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่ อเมื่ อผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 ได้ แสดงความจานงการใช้ สิทธิ ในวัน
ใช้ สิทธิ และปฏิ บัติถูกต้ องครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กาหนด และบริ ษัท
ไม่ สามารถจัดให้ มหี ้ ุ นสามัญเพื่อรองรั บการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ไ ด้ อ ย่ า งครบถ้ ว น โดยที่ บ ริ ษั ท จะชดใช้ ค่ าเสี ย หายให้ แก่ ผ้ ูถื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ข้างต้ น สามารถคานวณได้ ดังนี ้
ค่ าเสียหายต่ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย = B x (MP – Price 1)



ข้อกำหนดสิ ทธิ
ของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
SIMAT-W5
หน้ำ 28



ข้อกำหนดสิ ทธิ
ของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
SIMAT-W5
หน้ำ 21
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โดยที่
B
คือ จานวนหุ้ นสามัญที่ไม่ สามารถจัดให้ มี และ/หรื อ
เพิ่มขึน้ ได้ ตามอัตราการใช้ สิทธิ ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ต่ อ 1 หน่ วย
MP
คือ มูล ค่ า การซื ้ อ ขายหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ทั้ งหมด
หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ มี ก ารซื ้ อ ขายทั้ งหมดในตลาด
หลักทรั พย์ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิ
Price 1 คือ ราคาการใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ
ราคาการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้ เปลี่ยนแปลงแล้ ว
การชดใช้ ค่าเสี ยหายข้ างต้ น บริ ษัทจะชาระให้ เป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่ งจ่ าย
เฉพาะและจะจัดส่ งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตอบรั บ ภายใน 14 วันนับ
จากวันใช้ สิทธิ ให้ แก่ ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIMAT-W5 ตามที่อยู่ที่
ปรากฎในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ
อนึ่ ง ในกรณี ที่ ผ้ ูถือ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ มีสั ญ ชาติ ต่ างด้ า วใช้ สิ ท ธิ
แปลงสภาพใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ เป็ นหุ้ นสามั ญ แต่ ไม่ สามารถ
ดาเนินการได้ เนื่องจากอัตราส่ วนการถือหุ้ นของชาวต่ างด้ าวในขณะนั้น
เกินกว่ าจานวนที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ในกรณี เช่ นนี ้ บริ ษัทจะ
ไม่ ชดใช้ ค่าเสียหายหรื อดาเนินการอื่นใดให้ แก่ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ชาวต่ างด้ าวดังกล่ าวและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ชาวต่ างด้ าวไม่ มีสิทธิ
เรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายหรื อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชดใช้ ใด ๆ ทั้งสิ ้น โดยให้ ถือ
ว่ าใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ดังกล่ าวหมดอายุล ง โดยผู้ถือใบส าคั ญแสดง
สิ ทธิ ที่มีสัญชาติ ต่างด้ าวดังกล่ าว ไม่ มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายใดๆ ต่ อ
บริ ษัท และบริ ษัทจะไม่ ดาเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ทั้งสิ ้น

10

Checklist
4. ข้ อกำหนดสิ ทธิของ warrant มีรำยกำรอย่ำงน้อย ดังนี้ (ต่อ)
4.4 มำตรกำรคุม้ ครองผูถ้ ือ warrant ซึ่ งมีขอ้ กำหนดดังนี้
(1) กรณี มีขอ้ กำหนดให้บริ ษทั สำมำรถเรี ยกให้ผถู ้ ือ warrant ใช้สิทธิ
ก่อนกำหนด บริ ษทั รับรองว่ำ ข้อกำหนดดังกล่ำว
(ก) มีควำมเป็ นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งกำรเรี ยกให้ใช้สิทธิ
ก่อนกำหนดดังกล่ำวต้องอ้ำงอิงเหตุกำรณ์หรื อกำรกระทำที่ไม่อยูใ่ นอำนำจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ
(ข) กำหนดให้บริ ษทั ต้องเรี ยกให้มีกำรใช้สิทธิเมื่อมีเหตุกำรณ์
ที่กำหนดไว้
(ค) มีมำตรกำรที่เพียงพอซึ่งทำให้ผถู ้ ือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป
ทรำบถึงข้อกำหนดดังกล่ำว
(2) กำหนดเหตุและเงื่อนไขในกำรปรับสิ ทธิ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้พร้อมกับ
ระบุวธิ ีกำรคำนวณ
(ก) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง par value หุ ้นของบริ ษทั อันเป็ นผลมำจำก
กำรรวมหุ ้นหรื อแบ่งแยกหุ น้
(ข) เมื่อบริ ษทั เสนอขำยหุ น้ ที่ออกใหม่ในรำคำที่ต่ำกว่ำรำคำตลำด7
(ค) เมื่อบริ ษทั เสนอขำย CD หรื อ warrant ในรำคำที่ต่ำกว่ำรำคำตลำด7
(ง) เมื่อบริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลทั้งหมดหรื อบำงส่ วนเป็ นหุ ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
(จ) เมื่อบริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่ งเกินกว่ำอัตรำที่ระบุไว้ใน
ข้อกำหนดสิ ทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู ้ ือ warrant จะได้รับเมื่อมีกำรใช้สิทธิ ดอ้ ยไปกว่ำเดิม
กรณี กำรปรับสิ ทธิตำมข้อ (ข) และ (ค) บริ ษทั ได้ระบุส่วนลดจำกรำคำ
ตลำด พร้อมกับวิธีกำรคำนวณรำคำเสนอขำยและรำคำตลำดในข้อกำหนดสิ ทธิ แล้ว
ทั้งนี้ หำกบริ ษทั จะไม่ดำเนินกำรปรับสิ ทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ตำม
(ก)-(ฉ) บริ ษทั ได้รับผ่อนผันจำกสำนักงำนก่อนกำรเสนอขำยแล้ว ตำมหนังสื อ
ที่_________ ลงวันที่ ____________________
7

ครบถ้ วน
ตำมเกณฑ์

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้ อ/หน้ ำ)



ข้อกำหนด
สิ ทธิของ
ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
SIMAT-W5
หน้ำ 14-20

คือ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์โดยมีรำคำเสนอขำยต่ำกว่ำรำคำตลำดเกิน 10% โดยมีวธิ ีกำรคำนวณรำคำเสนอขำย
และรำคำตลำดตำมหมำยเหตุ 1
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Checklist

ครบถ้ วน
ตำมเกณฑ์

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้ อ/หน้ ำ)



ข้อกำหนด
สิ ทธิของ
ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
SIMAT-W5
หน้ำ 14



ข้อกำหนด
สิ ทธิของ
ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
SIMAT-W5
หน้ำ 4

5. กำรดำเนินกำรภำยหลังกำรเสนอขำย warrant
5.1 บริ ษทั ระบุไว้ในกำรเสนอขำย warrant ว่ำ จะปรับสิ ทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังนี้
(1) ปรับรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิ หรื อ
(2) ปรับรำคำใช้สิทธิ ควบคู่กบั กำรออก warrant ใหม่ทดแทนกำรปรับ
อัตรำกำรใช้สิทธิ
ทั้งนี้ หำกบริ ษทั ต้องออกหุ น้ รองรับเพิม่ เติม บริ ษทั ต้องยืน่ มติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุ น้ รองรับกำรปรับสิ ทธิ น้ นั อย่ำงเพียงพอต่อสำนักงำน
ก่อนกำรปรับสิ ทธิ จึงจะถือว่ำบริ ษทั ได้รับอนุ ญำตให้เสนอขำยหุ น้ รองรับ
5.2 บริ ษทั ระบุไว้ในกำรเสนอขำย warrant ว่ำจะไม่ขยำยอำยุ warrant
และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็ นกำรปรับสิ ทธิ
ตำมที่กำหนดในข้อ 4.4 (2)

บริ ษั ท ขอเรี ยนว่ ำ บริ ษั ท รั บ ทรำบและเข้ ำ ใจเงื่ อ นไขที่ ต้ อ งปฏิ บ ั ติ ต ำมที่ ป ระกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนเกี่ยวกับกำรขออนุ ญำตและกำรอนุ ญำตให้เสนอขำย warrant และหุ ้น
รองรั บ ทุ ก ประกำร ทั้ง นี้ ในกำรแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ ก ำหนดตำม warrant ภำยหลังกำรเสนอขำย
บริ ษทั จะดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ และจะไม่ดำเนิ นกำรให้ขดั หรื อ
แย้งกับข้อกำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนดังกล่ำว โดยบริ ษทั จะแจ้งกำรแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรให้สำนักงำนทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ มีกำรแก้ไขเพิ่มเติ ม
และขอรับรองว่ำข้อมูลที่ระบุไว้ในรำยกำรข้ำงต้น และเอกสำรที่แนบมำพร้อม checklist นี้ ถูกต้อง
และตรงต่อควำมจริ งทุกประกำร
ลงชื่อ __________________________
(นำยบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย)

ลงชื่อ __________________________
(นำยธนวัฒน์ เอื้อศิริพนั ธ์)

ในฐำนะกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี)

12
หมำยเหตุ 1
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่ ในรำคำต่ำ หมำยถึง กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1. กำรเสนอขำยหุ ้นที่ออกใหม่ในรำคำต่ำ หมำยถึง กำรเสนอขำยหุน้ โดยกำหนดรำคำ
เสนอขำยตำม 1 ให้มีส่วนลดจำกรำคำตลำดเกินกว่ำ 10%
2. กำรเสนอขำย warrant ในรำคำต่ำ หมำยถึง กำรเสนอขำย warrant และหุน้ รองรับ
โดยกำหนดรำคำเสนอขำยตำม 1 ให้มีส่วนลดจำกรำคำตลำดเกินกว่ำ 10%
3. กำรเสนอขำยหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ (“CD”) ในรำคำต่ำ หมำยถึง กำรเสนอขำย CD
โดยกำหนดรำคำเสนอขำยตำม 1 ให้มีส่วนลดจำกรำคำตลำดเกินกว่ำ 10%
1. กำรคำนวณรำคำเสนอขำย
1.1 กรณี เสนอขำยหุน้ ให้ใช้รำคำเสนอขำยต่อผูล้ งทุน
1.2 กรณี เสนอขำย warrant ให้ใช้รำคำเสนอขำย warrant บวกรำคำใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
1.3 กรณี เสนอขำยหุ น้ ควบคู่ไปกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ให้คำนวณดังนี้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))
Qs + Qx
ทั้งนี้ โดยที่
Ps = รำคำเสนอขำยหุน้
Qs = จำนวนหุ น้ ที่เสนอขำยควบคู่ไปกับ warrant
Pw = รำคำเสนอขำย warrant
Qw = จำนวน warrant ที่เสนอขำยควบคู่ไปกับหุ น้
Ep = รำคำใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ตำม warrant
Qx = จำนวนหุน้ ที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ตำม Qw
1.4 กรณี เสนอขำย CD ให้ใช้รำคำเสนอขำย CD หำรด้วยอัตรำแปลงสภำพ
2. กำรคำนวณรำคำตลำด ให้ใช้รำคำหนึ่งรำคำใดดังต่อไปนี้
2.1 รำคำตลำดถัวเฉลีย่ ถ่ วงน้ำหนักของหุ น้ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันทำกำรติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำรติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดรำคำเสนอขำย
(1) รำคำที่นำมำถัวเฉลี่ยสำมำรถใช้รำคำปิ ดหรื อรำคำเฉลี่ยของกำรซื้ อขำยหุ ้น
ในแต่ละวันก็ได้
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(2) วันกำหนดรำคำเสนอขำย ให้เป็ นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) วันที่คณะกรรมกำรมีมติให้เสนอวำระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิให้
บริ ษทั เสนอขำย warrant และหุน้ รองรับในรำคำต่ำ
(ข) วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เสนอขำยหุ ้นที่ออกใหม่ในรำคำต่ำ
(ค) วันแรกที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุน
(ง) วันที่ผลู ้ งทุนมีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ ตำม warrant
ทั้งนี้ หำกไม่ใช้รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นตลำดตำมข้อ 2.1 ให้ระบุควำม
เหมำะสมและเหตุผลของกำรไม่เลือกใช้รำคำตลำดดังกล่ำวให้ชดั เจนด้วย
2.2 รำคำที่กำหนดโดยผ่ำนกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบกับควำมต้องกำรซื้ อและควำมต้องกำร
ขำยหุ น้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั เช่น กำรสำรวจควำมต้องกำรซื้ อหลักทรัพย์ (book building) เป็ นต้น
2.3 รำคำยุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึ กษำทำงกำรเงินที่อยูใ่ นบัญชีรำยชื่อที่สำนักงำนให้
ควำมเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เปิ ดเผยสมมติฐำนสำคัญที่ใช้ประกอบกำรคำนวณรำคำตลำดให้เพียงพอ
และชัดเจนด้วย
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เอกสำรทีต่ ้ องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้น (“warrant”)
และหุ้นทีอ่ อกใหม่ เพื่อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”) ต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสั ดส่ วนกำรถือหุ้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เอกสำรทีต่ ้ องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist
รำยงำนผลกำรเสนอขำย warrant และหุน้ รองรับ
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ขออนุมตั ิให้ออกและเสนอขำย
warrant และหุน้ รองรับ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่อนุมตั ิให้ออกและเสนอขำย warrant
และหุน้ รองรับ
ข้อกำหนดสิ ทธิ warrant
รำยละเอียดกำรคำนวณจำนวนหุน้ รองรับ
รำยละเอียดกำรคำนวณ dilution effect
หนังสื อสำนักงำนแจ้งกำรผ่อนผันกำรออก warrant ในสัดส่ วน
ที่มำกกว่ำ 50% (ถ้ำมี)
หนังสื อสำนักงำนแจ้งกำรผ่อนผันให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งดำเนิ นกำร
ปรับสิ ทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ประกำศกำหนด (ถ้ำมี)

มี/ไม่มี



หมำยเหตุ





N/A
N/A

หมำยเหตุ
(1) เอกสำรข้ำงต้นต้องให้กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั เป็ นผูล้ งนำมรับรองควำมถูกต้องของ
เอกสำรทุกหน้ำ พร้อมประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี)
(2) กำรรำยงำนผลกำรเสนอขำย warrant และหุ ้ น รองรั บ ให้ ร ำยงำนผลกำรขำยภำยใน 15 วัน นั บ แต่
วันปิ ดกำรเสนอขำย (มำตรำ 64 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และประกำศว่ำด้วยกำรยกเว้นกำรยืน่ แบบ filing)

รายละเอียดการคานวณจานวนหุน้ รองรับและ dilution effect สาหรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5 (SIMAT-W5)
จ า น ว น หุ้ น ส า มั ญ ที่ 212,305,396 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 32.73* ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
จั ด สรรไว้ เ พื่ อ รองรั บ ทัง้ หมดของบริษัท จานวน 648,564,609 หุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
* วิธีการคานวณสัดส่วนหุน้ รองรับ (จากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัท จะออกใบสาคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และจานวน
หุน้ รองรับคงเหลือของใบสาคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 ที่เสนอขายในครัง้ อื่น)
จ า น ว น หุ้ น ร องรั บ
จ า น ว น หุ้ น ร องรั บ
ส าหรั บ การใช้สิ ท ธิ
คงเหลื อ ส าหรับ การ
ตามใบส าคัญ แสดง
+
ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
x
100
สิ ท ธิ ฯ SIMAT-W5 ที่
แสดงสิ ท ธิ ฯ SIMATออกในครัง้ นี ้
W3 ที่ออกในครัง้ อื่น
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
160,000,000

ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้

+
648,564,609

52,305,396

x

100

= 32.73%
1. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถคานวณได้จากสูตรต่อไปนี ้
Price Dilution = (Po-PE)/Po
โดยที่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe)
Po = ราคาหุน้ ก่อนการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 (บาท/หุน้ )
Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอัตรา 2 บาท ต่อ หุน้
Qo = จานวน หุน้ ของบริษัทที่มีอยูป่ ั จจุบนั
Qe = จานวนหุน้ ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้ หมด
กรณีที่ 1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้ หมด
กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้ จานวน (ผูถ้ ือหุน้ เดิมขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ในตลาดฯ ทัง้ จานวน)
การลดลงของราคาหุน้ ทัง้ 2 กรณี เป็ นเช่นเดียวกัน แสดงการคานวณตามตารางข้างล่างนี ้
2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) สามารถคานวณได้จากสูตรต่อไปนี ้
Control Dilution = Qe/(Qo+Qe)
Qo = จานวนหุน้ ของบริษัทที่มีอยูป่ ั จจุบนั
Qe = จานวนหุน้ ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้ หมด
กรณีที่ 1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้ หมด การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับ
ศูนย์

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้ จานวน (ผูถ้ ือหุน้ เดิมขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ในตลาดฯ ทัง้ จานวน)
การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ ในกรณีที่ 2 แสดงการคานวณตามตารางข้างล่างนี ้
สมมุติฐานการคานวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) และ สัดส่วนการถือหุน้ (Control
Dilution)
หัวข้อ
จานวน
มูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 (ล้านบาท)
789.44
อัตราส่วนมูลค่าหุน้ ต่อมูลค่าทางบัญชี
4.44
มูลค่าตลาดของบริษัท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ล้านบาท)
3,502.25
จานวน หุน้ ของบริษัทที่มีอยูป่ ั จจุบนั – Qo
648.56
ราคาหุน้ ก่อนการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 (บาท/หุน้ )
5.85
– Po
ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุน้ ) – Pe
2.00
จานวนหุน้ ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
160.00
SIMAT-W5 ทัง้ หมด - Qe
จานวนหุน้ รวม (ล้านหุน้ ) - Qo+Qe
808.56
ราคาหุน้ หลังจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5
5.09
(ล้านหุน้ ) - PE
Price Dilution
13.02%
Control Dilution
19.79%

สรุ ป
1. การลดลงของราคาหุน้ อันเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้ หมดไม่เกินร้อยละ 13.02
2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ อันเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
19.79

